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| Av Tina Nordgarden, pedagog 

De siste 40 årene har det blitt produsert mye forsk- 

ning i vestlige land som viser at fosterbarns skoleresul- 

tater er langt dårligere enn gjennomsnittet. Forskning 

viser samtidig at fosterbarn har normale evner, og at 

skoleprestasjonene deres kan løftes mye med syste- 

matisk jobbing. Oppfølgingen barna får på skolen og 

hjemme, kan med andre ord bli bedre. Enkelte forsk- 

ere påpeker derfor at det er overraskende at det finnes 

så lite forskning om hvordan skolesituasjonen til foster- 

barn kan forbedres. Forskningen har altså vært bedre 

på å beskrive problemet enn å gjøre noe med det. 

Norske myndigheter støtter seg på den nevnte 

forskningen i arbeidet sitt. Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet (Bufdir) konkluderte eksempelvis 

i sin Skolerapport i 2014 med at det å lykkes på skolen, 

er en avgjørende forutsetning for barn og unges mes-

tring i livet som voksne. Omtrent 10 prosent av norske 

barn og unge er i kontakt med barnevernet i løpet 

av oppveksten. Kun fire av ti av disse gjennomfører 

videregående skole. Bufdir uttaler at dette er en stor 

samfunnsutfordring som det må gjøres noe med. 

Det trengs et paradigmeskifte
Barnevernsbarn har ifølge Bufdir altfor lenge fått 

mangelfull skolegang og hatt dårligere skolepre-

stasjoner enn nødvendig. Forskerne og BUFDIR sier 

at det er behov for langt mer effektive tiltak enn man 

har hatt før. Bufdir går så langt som å si at det trengs 

et paradigmeskifte, det vil si et fullstendig nytt system, 

for hvordan barnevern og skole følger opp barneverns- 

barn og deres skoleprestasjoner. De mener at det 

trengs å settes inn et stort trykk på dette området 

framover hvis man skal lykkes. 

Det er behov for ulike tiltak – fra holdningsendrin-

ger og kompetanseheving på den ene siden til kon- 

krete programmer å jobbe etter for skolene på den 

andre siden. Vi kommer tilbake til om et slikt system- 

skifte er i gang eller om situasjonen er mer uendret. 

Hvordan hjelper vi flere fosterbarn i Norge med å 

lykkes i skolen? Det er tema for denne artikkelen. 

Hva vet vi at virker?
Forskning viser at det er mange tiltak som er effek- 

tive for å bedre barnevernbarns skoleprestasjoner. Vi 

skal her se nærmere på noen av dem.

Gi skole mer oppmerksomhet

Det er først og fremst nødvendig at utdannings-

systemet erkjenner at barn og unge med barnevern-

tiltak har ekstra pedagogiske behov på grunn av 

vanskelige familieforhold og traumatiske livserfarin-

ger. Det innebærer at de trenger individuell tilpasset 

undervisning og mentorstøtte for å tette faglige hull 

og bli i stand til å ta igjen klassekameratene sine. 

Styrking av fosterbarns 
skoleprestasjoner

Forskning viser at skoleresultater er den enkeltfaktoren som har mest å si for hvordan  

fosterbarn klarer seg som voksne. Skoleprestasjoner betyr langt mer enn hva slags  

utfordringer barnets foreldre har og alder ved plassering i fosterhjem.  

Hvilke konsekvenser bør dette få for fosterhjemsomsorgen?

– OM FORFATTEREN –

– OM FORFATTEREN –

| TINA NORDGARDEN er utdannet lærer og skoleleder. Hun har jobbet som lærer og leder i ca 20 

år, og hun er også fosterhjem. En rød tråd i arbeidet hennes i skolen har vært tilpasset opplæring 

og inkludering. I dag er hun rådgiver i skoleteamet til Atea. Atea jobber med digitalisering av 

samfunnet, og skoleteamet jobber med hvordan teknologi kan forsterke læring og 

læringsprosesser.
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Denne gruppen barn og unge trenger vanligvis mer 

oppfølging av skolearbeid i lengre tid enn det som er 

vanlig. At de ofte ikke får en slik støtte og oppfølging, 

dokumenteres i en svensk studie av journalene til 

barnevernsbarn (hovedsakelig barn i fosterhjem). 

Studien viser at dokumentasjonen om hvordan det 

gikk med barnet på skolen, var svært beskjeden. Det 

samme var tilfelle for overføring av informasjon fra 

gammel til ny skole når barn ble plassert i fosterhjem. 

Forskningsprosjektet YiPPEE som var et samarbeid 

mellom fem land i EU (Danmark, Sverige, England, 

Spania og Ungarn) fra 2013, viste også at utdanning 

for barnevernsbarn var et tema som hadde fått 

forsvinnende lite oppmerksomhet i alle disse landene, 

bortsett fra i Storbritannia. Bufdirs skolerapport sier at 

det samme gjelder for situasjonen i Norge. 

Forskerne mener å se en positiv utvikling på dette 

området de senere årene, og at skoleresultater har fått 

økt oppmerksomhet. Men hovedbudskapet til ansatte i 

barnevern og skole er at det fortsatt er behov for mye 

større oppmerksomhet rundt dette temaet. Det er 

generelt et behov for å etablere et tettere og mer syste- 

matisk samarbeid mellom barneverntjenesten, skole 

og fosterhjem, og det trengs også en mer proaktiv 

tilnærming til skole og utdanning i barneverntjenesten.

Høye forventninger er viktig

Et annet punkt som er tydelig i forskningen om barne- 

vernsbarn og skoleresultater, er at det er svært viktig å 

ha klare forventninger til skoleprogresjon og bedre 

skoleprestasjoner for barnevernsbarn. Barn i barnevernet 

har gitt tilbakemeldinger om at deres bakgrunn enkelte 

ganger blir brukt som en «unnskyldning» for eksempel 

for ikke å gå på skole og manglende faglig innsats. 

Dette kan beskrives som en dobbel straff, å vokse opp 

med omsorgssvikt og at barnevernet overtar omsorgen 

for deg samtidig som det blir stilt lave forventninger til 

deg på skolen på grunn av dette. Etter at det ble doku- 

mentert at slike holdninger har vært utbredt i barne-

vernet, og til dels i skolen, er det nå stor enighet om at 

det er presserende å jobbe med en holdningsendring 

på dette området. Det er lett å komme inn i en negativ 

spiral med manglende forventninger og oppfølging og 

deretter svakere prestasjoner.

I det samme EU-prosjektet som ble nevnt ovenfor, 

kom det fram lignende holdninger. Det ble doku-

mentert at sosialarbeiderne så ut til å ha mer fokus 

på risikoer og problemer i ungdommenes liv enn på 

hvordan det gikk med dem på skolen. Få sosialarbei-

dere anerkjente viktigheten av at denne gruppen lyktes 

med skolen. I tillegg var forventningene til skolepresta- 

sjoner generelt lave både fra sosialarbeidere og 

omsorgspersoner. Unge mennesker i barnevernets 

omsorg ble ofte forventet å velge kortvarig yrkes-

utdanning for å bli økonomisk uavhengige så fort 

som mulig heller enn å velge høyere akademisk ut- 

danning. De ble heller ikke oppfordret til å ta utdan- 

ninger som ville føre til karrierer de ville blitt mer 

fornøyde med i det lange løp. Antagelsen om at 

unge mennesker i barnevernet generelt egner seg 
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mer til kortere og mer yrkesrettede utdanninger 

heller enn akademiske utdanninger, bør alltid utfor- 

dres. Unge mennesker i barnevernet bør også opp- 

muntres til å sikte så høyt som mulig uavhengig av 

om de er i barnevernet eller ikke. 

Opplæring av fosterforeldre i oppfølging av skole 

trenger å styrkes

Et tredje tiltak som forskning viser har stor effekt på 

barnas skoleprestasjoner, er å gi fosterforeldre mer 

opplæring i hvordan følge opp fosterbarnas skolesitua- 

sjon. Opplæringen av fosterforeldrene fokuserte på 

betydningen av utdanning, hvordan skape positive 

holdninger til skole, lese- og skriveopplæring, lekse- 

rutiner og hvordan veilede i leksearbeid, og styrking 

av fosterforeldrenes egne lese- og skriveferdigheter. 

Når skolegang er den mest avgjørende faktoren for 

at fosterbarn lykkes i voksenlivet, er det ikke tilstrek-

kelig å ivareta fosterbarnas grunnleggende behov. 

Du må i tillegg sikre at fosterforeldre har nødvendig 

kompetanse til å hjelpe barna med å lykkes med 

skolen. Det innebærer at opplæringen av fosterforeldre 

på dette området trenger å styrkes betydelig. 

Kartlegging underveis

Tidligere tenkte man at evner og motivasjon var mer 

eller mindre stabile personlighetstrekk, noe man hadde 

lite eller mye av. I dag ser vi en endring i retning av 

at det både er situasjonsbestemt og relasjonelt be- 

tinget. Tilrettelegging av miljøet både på skole og 

hjemme vil i et slikt perspektiv bli helt sentralt. Kapa- 

siteten til å lære er langt mer elastisk for disse barna 

enn for en del andre grupper. Man kan si at hjernen 

går fra å være i beskytte- og alarmmodus til å være i 

konsentrasjons- og fornuftmodus når situasjonen til 

barnet stabiliseres. Hjernen kan endre seg mye over 

tid. Barna trenger derfor forventninger om at de kan 

lukke kunnskapshullene sine med tilpasset undervisning. 

Et fjerde område som forskning trekker fram som 

viktig, er derfor å kartlegge barnets faglige og sosiale 

utvikling underveis. Studier viser at tilpasset opplæ-

ring kan gi betydelige forbedringer i barns IQ, lese- 

og skriveferdigheter og også til dels i matematikk. 

Kartlegging er essensielt for at skolen skal vite hvor- 

dan sette inn presise tiltak. Kartleggingen er like 

viktig uavhengig av om barnet fortsetter på samme 

skole når det mottar tiltak fra barnevernet, eller om 

det bytter skole. 

Et eksempel på hvordan dette kan gjøres i praksis
Når vi nå vet mye om hva som virker, hvordan gjør vi 

det så i praksis? I Sverige har de testet ut en arbeids-

modell, eller en pakke med tiltak, for å løfte skoleresul- 

tatene til fosterbarn. Modellen heter Skolfam og byg- 

ger på et rettighetsperspektiv med fokus på barns 

rett til utdanning, utvikling, informasjon og medvirk-

ning. Hovedinnholdet i tiltakspakken er at et tverr-

faglig team jobber sammen med barnet for å skape 

forutsetninger for at barnet kan nå sitt lærings-

potensial. Barnet kartlegges bredt innen områder 

som IQ, lesing, skriving og regning, samt sosiale 

ferdigheter. Barnet generelle evnenivå blir testet av 

en psykolog. Resultatene blir sammenlignet med 

resultatene av lese-, skrive- og regnetester utført av 

en spesialpedagog, og med skoleprestasjoner levert 

av læreren til barnet. Det blir også benyttet standar-

diserte tester for å undersøke barnets grunnleggende 

psykiske helsetilstand samt atferd og relasjon til lærere. 

Utfra resultatene setter teamet sammen tiltak til- 

passet barnet. De avtaler konkrete mål sammen som 

de jobber mot til neste møte. Fosterhjemmet får opp- 

læring i hvordan hjelpe barnet med lekser. Barna med 

de største hjelpebehovene får en-til-en undervisning 

med læreren sin en og en halv time hver dag i en peri-

ode på åtte uker. Læreren får veiledning av en spesial- 

pedagog om hvordan undervise barnet. Psykologen 

bruker en psykologisk metode kalt Caplan-metoden 

for å veilede fosterhjemmet og læreren i hvordan 

håndtere elevens psykiske vansker. Teamet har videre 

faste møter hver tredje måned. Psykologspesialisten 

og spesialpedagogen veileder læreren i hvordan nå 

målene som er satt for barnet gjennom hele perioden. 

Det gjennomføres så en ny kartlegging og analyse 

av barnets utvikling. Den andre kartleggingsrunden, 

to år etter at fosterbarnet starter med Skolfam, har 

vist en betydelig økning i IQ (målt med WISC-III), 

lese- og skriveferdigheter, og kun svakere resultater 

for regning. Resultatene formidles til barnet, foster-

hjemmet, lærer og kontaktperson i barnevernet i samlet 

gruppe av psykologen og spesialpedagogen. Hensik-

ten er å skape et godt arbeidsfellesskap mellom de 

involverte og vise barnet at det ikke oppfattes som 

en person med problemer, men snarere som en del 

av et team. De går så gjennom barnets læringspoten- 

sial og identifiserer styrker, utfordringer og mål sam-



Fosterhjemskontakt 2/20 13   Fosterhjemskontakt 2/20

– TILTAK –

men med barnet. Til sist lager de en skriftlig individu- 

ell plan, og det videre arbeidet rundt eleven følger 

denne planen. 

Hovedmålet med tiltakene er at barnet skal fullføre 

ungdomsskolen med fullt vitnemål. Forskerne har 

undersøkt resultatene, og de er oppløftende. Antallet 

fosterbarn som fikk tilgang til videregående skole 

økte fra 55 prosent før Skolfam til 78 prosent etter 

Skolfam. Etter et tilleggsår på grunnskolen, økte ande- 

len ytterligere til 84 prisent. Å fullføre ungdomsskolen 

og videregående skole er en avgjørende beskyttelses-

faktor mot utenforskap i voksenlivet. 25 kommuner i 

Sverige har til nå innført Skolfam-modellen. Kommuner 

som jobber etter Skolfam i Sverige er blant annet Stock-

holm, Gøteborg og Malmø. 

Hva skjer så på dette området i Norge?
Skolerapporten til Bufdir i 2014 tok som nevnt til orde 

for et totalt systemskifte i arbeidet med styrking av 

skoleprestasjonene til barnevernsbarn. Hva har skjedd 

etter at rapporten kom? Ulike tiltak har blitt gjen-

nomført som ledd i Bufdirs skolesatsing. Det har for 

eksempel blitt utarbeidet en veileder for ansatte i 

barnevern og skole. Det har vært arrangert fylkes-

vise dialogkonferanser for ansatte i barnevern og 

skole i 2014-2015. Det har også blitt gjennomført 

kartlegginger av holdninger på dette området hos 

ansatte i barnevernet. Man har videre sammenstilt 

statistikk og data om barnevernsbarn og skolepresta- 

sjoner. Det har også blitt utviklet nettkurs for ansatte 

i barnevern og skole som heter “Se meg”. De nevnte 

tiltakene kan sies å være ulike kompetansehevings-

tiltak. Et siste tiltak det er verdt å nevne er et hjelpe- 

tiltak som heter Skolelos. 

Til forskjell fra de andre tiltakene er Skolelos et 

individuelt opplegg som griper direkte inn i skole-

hverdagen til barnet. Skolelosen jobber kun med 

noen få ungdommer om gangen for å få til en tett 

oppfølging av den enkelte. De kan møte ungdom-

mene på kort varsel ved behov, og de kan skredder-

sy løsninger for ungdommene i samarbeid med skole, 

ungdommen selv, hjemmet og barnevernet. Skolelos- 

tiltaket har blitt utviklet de tre siste årene av blant 

annet Bufdir, og det er klart for implementering i 

2020 i kommuner som ønsker det. Dette tilbudet er 

foreløpig kun for hjemmeboende barn i barnevernet 

og ikke for fosterbarn. Det er per i dag såvidt meg 

bekjent ingen programmer eller lignende systematiske 

tiltak i stort omfang for å bedre fosterbarns skole-

resultater fra sentralt hold, selv om Bufdirs skolerap-

port fra 2014 konkluderer med at noen av program-

mene rapporten omtaler, bør prøves ut. Det kan 

likevel være at mange kommuner har satt i gang 

gode tiltak som ikke er omtalt her.

Ønsker for veien videre
Etter å ha gjennomgått en del forskning og offentlige 

dokumenter om satsing på skole for barnevernsbarn, 

ser det ut til at det paradigmeskiftet som Bufdir kon-

kluderte med at var nødvendig i Skolerapporten i 

2014, foreløpig lar vente på seg. Det ser for eksempel 

ut til at veilederen som er utviklet for skole og 

barnevern, dessverre er lite brukt i praksisfeltet. Det 

samme ser ut til å være tilfelle for de digitale kursene 

“Se meg”. Det foregår et utviklingsarbeid i barnevernet 

som skal bedre kvaliteten på tjenestene i framtida. 

Bufdir sier for eksempel at det er nødvendig å øke 

kravene til kompetanse både i statlig og kommunalt 

barnevern. Endelig anbefaling om økte kompetanse-

krav skulle etter planen bli ferdigstilt i 2019. Det er 

positivt at økte kompetansekrav er på vei, men det er 

bekymringsfullt at det ser ut til å ta lang tid. Det vil 

antagelig gå lang tid fra kompetansekravene er ferdig 

til man ser konkrete resultater av dette i form av bedre 

kvalitet på tjenestene som leveres til barnevernsbarna. 

Det er en utfordring at slike endringsprosesser i det 
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offentlige kan ta veldig lang tid. Er det så tiltak vi kan 

foreslå her som ville vært ganske enkle å iverksette 

raskt i påvente av en sterkere skolesatsing for 

barnevernsbarn? Her er noen forslag. 

Lavterskeltiltak mens man venter
Det er for det første nødvendig å gi god informasjon 

om barnet til fosterhjem og kontaktperson i barne-

vernet hvis en elev kommer i fosterhjem – både ved 

skolebytte og hvis barnet fortsetter på samme skole. 

Informasjonen bør som nevnt baseres på kartlegging 

av faglige og sosiale ferdigheter. I den svenske model- 

len ble det som nevnt benyttet standard tester for å 

kartlegge lesing, skriving og regning. Mange lærere er 

godt kjent med slike kartlegginger og mestrer dette 

på en god måte i dag. 

Et annet lavterskeltiltak man enkelt kan innføre, er 

å ha to utviklingssamtaler i halvåret i stedet for en. Vi 

har tidligere vært inne på at økt oppmerksomhet om 

skole er avgjørende. Det vil som regel uansett være 

nødvendig å ha ekstra møtepunkter mellom skole og 

hjem for mange av disse barna. Hvis man har skole-

hjem avtaler om at de møtes fast i hvert fall to ganger 

i halvåret, så har begge parter en trygghet for at de i 

det minste har disse fire møtepunktene årlig. 

Det er også overkommelig allerede i dag å sette 

opp konkrete mål for hva man skal jobbe med mellom 

utviklingssamtalene eller møtene i samråd med foster- 

barnet selv. Det er viktig at både barnet, læreren, foster- 

hjemmet og barnevernet deltar i disse møtene. Videre 

er det nødvendig at man både snakker om hva eleven 

mestrer og hvilke utfordringer eleven har. Hvis det 

bare blir fokus på problemer og alt som ikke fungerer, 

så vil antagelig fosterbarnet fort miste motivasjonen. 

Det er alltid mange ting en elev mestrer. Ved å ta 

utgangspunkt i dette og samtidig definere mål for 

tiden framover sammen med barnet, får man et 

konstruktivt fokus framover. 

Videre kan det å gi skoleoppfølging mer oppmerk-

somhet i hjemmebesøk fra barnevernet, være et annet 

lavterskeltiltak. Hvis barnet er vant til at dette temaet 

snakkes om på en konstruktiv måte, så vil det antagelig 

bli tryggere å snakke om dette over tid. Barnet trenger 

støtte fra de voksne rundt seg med å løfte skolepresta-

sjonene. Fosterhjemmet trenger veiledning i hvordan 

følge opp skolen på en god måte. Og barnevernet 

trenger kunnskap om skolesituasjonen til barnet for å 

ha en helhetlig forståelse av livssituasjonen til barnet og 

for å vite hva barnet og fosterhjemmet trenger framover. 

Et siste eksempel på lavterskeltiltak er bedre skole- 

ring av fosterforeldre på god skoleoppfølging. Flere 

studier viser som nevnt at dette er tiltak som har høy 

effekt for fosterbarns skoleprestasjoner. Undersøkel-

ser understreker betydningen av at fosterforeldre 

både kan skape en tilhørighet for barnet, ha verdier 

og holdninger til skole som viktig og at de evner å 

lage en god struktur på hverdagslivet generelt og 

skolearbeidet spesielt. Det er derfor svært viktig at 

dette forsterkes i opplæringen av fosterforeldre. Det 

er ikke bare fosterforeldre med høy utdanning som 

kan klare dette. Forskningen viser at det at foster-

foreldre som gir god omsorg generelt og samtidig 

retter oppmerksomhet mot betydningen av skole, 

har vel så stor betydning som deres egen utdannings- 

bakgrunn. Undersøkelser viser videre at fosterforeldre 

som har fått opplæring i hvordan følge opp skolearbeid, 

opplevde at fosterbarna hadde betydelig bedre skole- 

resultater på flere områder enn fosterbarn hvor foster- 

foreldrene ikke hadde mottatt en slik opplæring. Mye 

mer oppmerksomhet bør derfor bli gitt til rekrutte-

ring og opplæring av fosterforeldre. 

Effektive tiltak krever mer ressurser
De nevnte lavterskeltiltakene vil kanskje være tilstrek-

kelig for de fosterbarna med minst behov for ekstra 

oppfølging. Mange barnevernsbarn vil imidlertid trenge 

mye kraftigere hjelpetiltak. Når det gjelder kraftigere 

tiltak er det ut fra forskning og Bufdirs skolerapport 

nærliggende å nevne to ting. For det første er det nød- 

vendig at det raskt kommer på plass programmer som 

for eksempel Skolfam og Skolelos i kommunene. Det 

nyutviklede norske tiltaket Skolelos vil kanskje kunne 

spres til mange kommuner. Det vil tiden vise. Dette 

tiltaket er imidlertid i første omgang tenkt for ungdoms- 

skoleelever. Det er positivt at denne aldersgruppen får 

hjelpetiltak, men det er presserende at det også iverk- 

settes tiltak for barnevernsbarn i barnehagen og i barne- 

skolen. Tidlig hjelp gir gevinst for alle parter, menneske-

lig og samfunnsøkonomisk. Skolfam er et program for 

barneskolen med påvist god effekt. Det er også forsket 

mye på mange ulike hjelpeprogrammer, også mentor-
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Forskningen er klar - skole er den enkeltfaktoren som har mest å si for hvordan fosterbarn klarer seg som voksne. Det at 

mange fosterbarn og barnevernsbarn strever på skolen, har imidlertid ikke sammenheng med manglende kognitiv 

kapasitet eller manglende evne til å lære. Forskning om dette har også avdekket at det har blitt stilt for lave forventninger 

til denne gruppen fordi de har tiltak fra barnevernet. Dette har gjort barna til underytere, og kunnskapshullene deres har 

ofte blitt oversett eller også misforstått som lærevansker. Tidlig støtteundervisning, som ikke må blandes sammen med 

spesialundervisning, er viktig når det er snakk om å få hull og bli hengende etter. Med riktig støtte kan disse barna og 

ungdommene få de samme mulighetene som sine jevnaldrende. Vi trenger derfor en langt sterkere skolesatsing for disse 

barna i nær framtid. 

–SAMMENDRAG –

programmer for fosterbarn på universitetsnivå. Pro-

grammer på dette nivået trengs også i Norge. 

Et annet område som er nærliggende å nevne når 

det gjelder kraftigere tiltak, er kompetanse. Innenfor 

området testing og veiledning er det nødvendig å be- 

stemme seg for om man vil styrke Pedagogisk Psyko-l 

ogisk Tjeneste (PPT) som allerede jobber med mange 

av barna i skolen med spesielle behov, eller om man 

vil ha egne fagfolk som skal jobbe med oppfølging av 

barnevernsbarn i skolen. Igjen så er det ikke organi-

seringen som er avgjørende, men at ressursene 

kommer på plass og at det institusjonaliseres slik at 

tiltakene kan virke over tid og ikke blir kortsiktig 

prosjektmidler. 

Avslutningsvis vil jeg gjerne sitere fosterdatteren 

min som jeg snakket med om denne artikkelen. Jeg 

spurte hvilke tanker hun gjorde seg om dette temaet. 

Det vekket mange minner fra egen skolegang hos 

henne, og hun svarte: “Selv om jeg var liten og gikk 

på barneskolen så turte jeg ikke å spørre om hjelp 

fordi jeg var fattig og bare hadde en mor og ikke en 

far. Jeg skulle ønske at jeg hadde det tilbudet de har i 

Sverige. Jeg innser nå at jeg sleit veldig mye med 

skolen. Jeg hadde ikke bygd opp den vanen at jeg 

skulle gjøre lekser. Jeg hadde bygd opp den vanen at 

jeg skulle slippe å gjøre lekser. Jeg lot naboen gjøre 

det for meg. Da jeg ble eldre så gikk jeg til biblioteket 

for å gjøre lekser der. Jeg skrev ned alle svarene på 

oppgavene vi hadde i lekser. Men jeg lærte jo ingen-

ting. Læreren sjekket jo aldri at jeg faktisk hadde 

gjort leksa ordentlig. Hun gikk bare gjennom leksene, 

så bare fort gjennom dem og sjekket om jeg hadde 

gjort dem og det var det. Så jeg presterte aldri mer. 

Jeg fikk aldri vist hva jeg kunne klart med hjelp.”

 (Dusita Khattiya, 19 år) 

Med riktig støtte kan disse barna og ungdommene få 

de samme mulighetene som sine jevnaldrende. Nå er 

tiden inne for å handle og ta konkrete grep som kan få 

virke langsiktig. Det er urealistiske at skolen skal klare å 

løfte skoleresultatene til foster- og barnevernsbarn 

nevneverdig uten mer ressurser. Vi trenger derfor en 

langt sterkere skolesatsing for disse barna i nær 

framtid. 
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